ประกาศโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต เลขที่ 231 ตาบลวรนคร อาเภอปัว จังหวัดน่าน สังกัด คณะกรรมการ
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ง ชาติ มหาเถรสมาคม เป็น
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อให้จัดการศึกษาของ
โรงเรียน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๓
(๒๕๕๓) พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้เกิดแก่ผู้เรียนให้มากที่สุด อีกทั้งให้เป็นไปตามระเบียบของมหาเถรสมคม
ดังนั้น โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน จานวน ๓ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามระเบียบของมหาเถรสมาคมว่าด้วยโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พร้อมทั้งประกาศคณะกรรมการการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและ
ระเบียบของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตาแห่นงที่จะดาเนินการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน ๓ อัตรา
อัตราเงินเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพ้นห้าร้อยบาทถ้วน
๑.๑ สาขาวิชาเอกภาษาไทย
จานวน
๑.๒ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
จานวน
๑.๓ สาขาวิชาเอกอังกฤษ
จานวน

๑
๑
๑

อัตรา
อัตรา
อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลกรทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตรงสาขาวิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ สาขา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และมีประสบการณ์ด้านการสอน(จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลกรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ สามารถสอนได้หลายวิชาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษและรักการสอน การเป็นครู มีความ
อดทน เสียสละ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
๒.๕ สถานภาพเป็นบรรพชิตหรือฆราวาส ชาย หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี และนับถือพระพุทธศาสนา

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
อาเภอปัว จังหวัดน่าน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายืนในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์
๔.๘ แฟ้มสะสมผลงาน
๔.๙ อื่นๆ

๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องมารับ และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วนสมบูรณ์แบบ
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบ
สมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวัน ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ตาบลวรนคร อาเภอปัว จังหวัดน่าน ทางเว็บไซต์ www.watphuket.com
หรือทาง Facebook โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต

๗. วิธีการศึกษา
การสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งสาธิตการสอน
- ท าข้ อ สอบปรนั ย ในสาขาวิ ช าเอกวิ ท ยาศาสตร์ , สาขาวิ ช าเอกภาษาไทย,สาขาวิ ช าเอก
ภาษาอังกฤษ จานวน ๕๐ ข้อ วิชาความรู้ทั่วไป จานวน ๕๐ ข้อ
- สอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งสาธิตการสอน ต่อหน้าคณะกรรมการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ตาบลวรนคร อาเภอปัว จังหวัดน่าน จะดาเนินการสอบ ปฏิบัติการสอน
และสัมภาษณ์ พร้อมทั้งสาธิตการสอน ใน วันที่ ๑๓ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป สถานที่
สอบคัดเลือก โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ตาบลวรนคร อาเภอปัว จังหวัดน่าน

๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะ
จัดลาดับที่ โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะ
ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต แต่งตั้งขึ้น
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการคัด เลือก ตามข้ อ ๙.๑ เรีย งตามล าดับจากผู้ไ ด้ คะแนนรวมสู ง ลงมา
ภายใน วันที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก
แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้ง ใหม่ บัญ ชีผู้ไ ด้รับการคัดเลือกครั้ง ก่อนเป็นอันยกเลิก
ตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือกครั้งใหม่ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้าง ตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง

(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด

๑๐. การจัดทาสัญญาผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันจันทร์ ที่ ๑๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายงานตัวทาสัญญาและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็น
หนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายตัว
ตามวันเวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้ส มัคร ที่ต้อ งรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญ ชีผู้ผ่านการ
คัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้า งลู ก จ้า งชั่ วคราว ในต าแหน่ ง ครูผู้ ส อน ไม่มี ข้อ ผูก พัน ต่ อเนื่อ งที่ จะนาไปสู่ การบรรจุห รื อ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานศาสนการทางการศึกษา
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งขึ้น ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่น
จะคัดค้านไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(เจ้าอธิการสงบ สิริจนฺโท)
ผู้อานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ตามประกาศโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมวัดภูเก็ต อาเภอปัว จังหวัดน่าน
ลงวันที่ ๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
****************
วันที่ ๑ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙

เปิดรับสมัครในเวลาปฏิบัติการ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดภูเก็ต อาเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบคั ด สอบ ณ ห้ อ งประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมวั ด ภู เ ก็ ต
อาเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ (เวลา ๐๙.๐๐ น. สอบ(ข้อสอบวิชาเอกนั้นๆ จานวน ๕๐ ข้อ และ
วิ ช าข้ อ สอบความรู้ ทั่ ว ไป จ านวน ๕๐ ข้ อ และสอบ
สัมภาษณ์ พร้อมทั้งปฏิบัติการสอนสาธิต
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
ประกาศผลการคั ด เลื อ กครู อั ต ราจ้ า ง ณ ห้ อ งประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมวั ด ภู เ ก็ ต
อาเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
ในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 231 ตาบวรนคร อาเภอปัว จังหวัดน่าน ๕๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๘๘๑๙๑
ฝ่ายบุคคล โทร. ๐๘๑-๖๓๙๖๖๓

คาสั่งโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อาเภอปัว จังหวัดน่าน
ที่ /๒๕๕๘
เรื่อง คณะกรรมสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต เลขที่231 ตาบลวรนคร อาเภอปัว จังหวัดน่าน สังกัด คณะกรรมการ
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาเถรสมาคมเป็น
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เพื่อให้จัดการศึกษาของ
โรงเรียน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๓
(๒๕๕๓) พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้เกิดแก่ผู้เรียนให้มากที่สุด
อีกทั้งให้เป็นไปตามระเบียบของมหาเถรสมคมว่าศึกษาและ
ระเบียบของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
ดัง นั้น โรงเรียนพระปริยัติธรรมวั ดภูเก็ต จึง มีความจาเป็น รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อ จัดจ้างเป็นลูกจ้า ง
ชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน จานวน ๓ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามระเบียบของมหาสมาคมว่าด้วยโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พร้อมทั้งประกาศคณะกรรมการการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและ
ระเบียบของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริ ห ารงานบุ ค คล/ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ จ้ า งชั่ ว คราว และขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย,วิชาวิทยาศาสตร์ ,
วิชาภาษาอังกฤษ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
พระครูสุทินนันทธรรม
ประธานคณะกรรมการ
เจ้าอธิการสงบ สิริจนฺโท
รองประธานคณะกรรมการ
พระมหาครรชิต สุภทฺทญาโณ กรรมการ
พระธนวัฒน์ ชยเชฎโฐ
กรรมการ
นายทะเวทย์ ทีฆาวงค์
กรรมการ
นางขวัญชนก ยั่งยืน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระประดิษฐ์ รตนโชโต
กรรมการและเลขานุการ
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ดาเนินการวางแผนจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว พร้อมทั้งออกประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ดาเนินการสอบและควบคุมการ
สอบทั้งข้อปรนัย/สัมภาษณ์/สาธิตการสอน ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่ม
ปฏิบัติงานครูอัตราจ้างตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(เจ้าอธิการสงบ สิริจนฺโท)
ผู้อานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกวิชา คอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อาเภอปัว จังหวัดน่าน
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ
ให้ลาดับที่ ๑ รายงานตัว ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต วันที่ ๑๔ ธันวาคม

๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกวิชา
วิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อาเภอปัว จังหวัดน่าน

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ
ให้ลาดับที่ ๑ รายงานตัว ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต วันที่ ๑๔ ธันวาคม

๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

